Vacature
BAIV (British American Infantry Vehicles) is gespecialiseerd in restauratie van historische
militaire voertuigen. Met een jong en betrokken team met diverse specialisaties, worden
voornamelijk tanks en gepantserde voertuigen in opdracht gerestaureerd tot top objecten.
Op basis van de historie van de organisatie en het wereldwijde netwerk komen de
restauratieprojecten tot stand voor wereldwijde relaties. BAIV is uniek in zijn soort met
wereldwijd aanzien in het segment van verzamelaars en musea.
Als organisatie zetten we flinke stappen richting de toekomst. We werken aan mooie
projecten waarbij marketing en communicatie steeds relevanter wordt. Daarnaast hebben
wij recentelijk een veilinghuis opgericht (tracksandtrade.com) met als doel om onze
effectiviteit in de markt nog verder te verhogen.
Ter versterking van ons team zoeken we een

Marketing en Communicatie collega (m/v)
20 uur per maand
De primaire werkzaamheden omvatten de volgende taken:
•

Het borgen, onderhouden en uitbouwen van de corporate identity

•

Het verder vormgeven, onderhouden en uitbouwen van onlinekanalen

•

Content creatie, idee, ontwikkeling, uitvoering en implementatie marketing en
communicatie mix

•

Ondersteuning bij marcom activiteiten rondom diverse lokale en internationale events

•

Mede uitstippelen van marketing en communicatiestrategie voor komende jaren

Op basis van de bovenstaande focusgebieden, zijn de volgende competenties gewenst:
•

Bekend met CS-bundel en primaire programma’s als Photoshop, Indesign en Illustrator

•

Ervaring in het onderhouden van sociale mediakanalen (Instagram, Facebook, YouTube,
WordPress)

•

SEO en SEA ervaring, in combinatie met Google Analytics en eventuele Sociale media
applicaties

•

Buitenlandse talenkennis (Engels maar bij voorkeur ook enige kennis van de Franse en
Duitse taal)

Gewenste persoonlijke eigenschappen:
•

Proactieve houding

•

Meedenkend en meewerkend in teamverband

•

Leergierig binnen deze bijzondere werkomgeving

•

Gedreven en bedreven in verbale en schriftelijke communicatie

Wat bieden wij:
•

Een dynamische en unieke werkomgeving, met een gepassioneerd team aan
specialisten

•

Ruimte om te leren en eigen invulling te geven aan marketing en communicatie in ons
vakgebied

•

Een marktconform salaris, passend bij de functie en opgebouwde ervaring die je
meeneemt

•

Mogelijkheid om verantwoordelijkheden uit te breiden en te groeien binnen de
organisatie

•

Flexibele werktijden en locatie

•

Multiplatform communicatie in een online/offline omgeving, eventueel ondersteund door
studenten

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Bel (+31 6 51 82 25 02) of mail (ivosr.rigter@baiv.nl)
dan geheel vrijblijvend met Ivo Rigter (Senior) voor meer informatie. In een vervolgtraject
lichten we de functie graag toe in een persoonlijk gesprek aan de genodigden. Kijk voor
meer informatie over deze vacature ook op baiv.nl
N.B.: Deze sollicitatieprocedure sluit op maandag 4 april 2022
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